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Måling af bæreevne.
Historisk oversigt

afprofessorH. H. Ravn

Foredrag på »Vejdag den 5. dec. 1978, arrangeret af Institut for Veje, Trafik og Byplan i samarbejde
med Vej- og Byplanforeningen.

-

:

Romersk Vej.
Fig. 1. Å
Tværsnit i Romersk vej. Belægningens tyk
kelse Ca. 1 m.

Fig.2.
Aarhus—Silkeborg-vejen blev i 1924 repare
ret med granris.

Almindeligt om bæreevne

Ved denne lejlighed er det ikke muligt
nøje at beskrive metoder og appara
ter; af de talrige metoder, der er of
fentliggjort i tidens løb, nævnes kun
enkelte.

De første veje blev lavet uden
bæreevnemålinger. Der var ikke no
get behov; enten byggede man sine

veje, således at der ikke var tvivl om,
at de kunne holde, eller også tog man
chancen og reparerede nødtørftigt de
steder, hvor vejen gik i stykker. Et
eksempel på det første har vi i de
gamle romerveje (fig. 1), og på det
sidste i fig. 2, hvor man har foretaget
en interimistisk reparation. Man
fandt måske nok indirekte et udtryk
for bæreevnen, når hesten sad fast

(det var et primitivt men troværdigt
penetrationsforsøg) eller når vognen
gik i til navet. Metoden bruges for så
vidt også idag (fig. 3og4).

-.-$.t. i,\Ç

Fig. 3.
Situation pà hovedvej
Al iforâret 1955.

I det sidste tilfælde er der ingen
tvivl om, at bæreevnen var for lille;
men ellers er disse indirekte metoder
ikke anbefalelsesværdige og heller
ikke altid lette at have med at gøre.
Viser fig. 5 f.eks. svigtende bære-

evne? Nej det er det nok ikke; det er
en betonbelægning, der for mange år
siden blev dækket med et lag pulver,
og nu slår revner og fuger igennem.
Den kan holde mange år endnu med
en minimal vedligeholdelse. Eller fig.
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Fig. 5.
Betonbelægning dækket med pulver.
nen spejler igennem efter fà àr.

-,

Fuger, revner og skader i beto

6, som viser en betonbelægning, der
efter få år fik et lag asfaltbeton, som

nu igen efter forholdsvis få år (på

nogle strækninger) har fået en masse
lapper og er blevet temmelig ujævn.
Den holder sikkert nogle år endnu,
men der vil komme endnu flere lap
per.

Fig. 7 viser heller ikke svigtende
bæreevne; slidlaget er derimod ikke
stabilt nok til at kunne optage de

vamirette kræfter, det udsættes for på
det viste sted.

Heller ikke i fig. 8 er det galt med
bæreevnen; slidlaget er derimod for
fedt i relation til de lodrette kræfter,
det udsættes for. Belastningen i den
anden vognbane vides at være væ
sentlig mindre.

Den alvorlige revne i belægningen i
fig. 9 skyldes ikke dårlig bæreevne;

Fig. 8.
På vejen Vejle.Billund gik der i mange år store brunkultransporter til Vejle havn. Lastbilerne
korte tom returkorsel. Derfor var belastningen i tons, men ikke i antal aksler, væsentlig større
i den ene korebanehalvdel end i den anden. Belægningen var passende til den lave belastning,
men svedte under den tunge færdsel.

- .:.

.“-—

Fig. 4.
På hovedvej A 18 måtte denne tankbil knn.ses for flere tons olie, inden
den kunne slæbes bort.

.4
-

Fig. 6. Fig. 7.
Motorvej, oprindelig med betonbelægning senere dækket med asfalt’ Asfaltbetonen på denne vej er god nok, undtagen i opmarch-områder
beton. ne, hvor de vandrette kræfter (fra vognenes retardetion) egentlig

kræver en hårdere bitumen, eventuelt en lavere bitumenproeent.
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den er en følge af uensartede frost

hævninger.
Dette gennemslidte asfaltbeton

slidlag (fig. 10) har i og for sig en god

bæreevne, men kørsel med pigdæk

har i løbet af to sæsoner givet det

kolossale slid.
Sporkøringen på fig. 11 er derimod

den spæde begyndelse til enden. Det

viste sig her, at undergrunden ikke

havde fornøden bæreevne.

Endnu en indirekte bæreevnemå

Ung skal nævnes. I begyndelsen af

I.-

_________

..— ..—.

50’erne kom vi pludselig ud for mange

langsgående revner (fig. 12) langs

belægningernes kanter; og de kom

igen, selv om man reparerede med

pulver. Forklaringen var i mange til

fælde den, at vi lige var begyndt at

holde til højre. Belægningskanterne

fik derved en forøget belastning.

Vejene i gammel tid

Efter at man i lange tider ikke havde

bekymret sig om vejene, begyndte

man omkring 1775 på ny at forsyne

dem med belægninger. Det skete i

mange år fremover efter tommelfin

gerregler. Færdselen komprimerede
selv belægningen, først senere kom

hestetrukne tromler og fra omkring

Uensartet frosthævning har fremkaldt en bred revne i vejens længde-
retning. I frostperioden var rabatter og kørebanekanter dækket af
varmeisolerende sne, medens midten af kørebanen, der var ryddet,
blev direkte udsat for frosten og derfor hævede mest.

Fig. 10.
Denne vej i en fransk bjergegn havde (i 1972) asfaltbetonslidlag.
Færdselen med pigdæk havde vinteren i forvejen fjernet hele slidla
get i keresporene, og man kører nu pâ bund laget, der ikke længe kan
tâle det slid.

.bI

..•

-‘. -•r..

Fig. 11.
Belægningen pâ hovedvej A 18 havde tilsyneladende en god bæreevne. En primitiv rets kede
afslørede dog tydeligt, at den var sporkørt.

Fig. 12.
Langsgâende revner ved korebanekant skyl
des i mange tilfælde manglende sidestotte.
Den stigende færdsel og afstribningen (gen
nemført i 50’erne) var ârsag til, at vognene
oftere kom i nærheden af belægningens kant,
der som regel var uden sidestøtte (rabattens
jord tæller ikke med i denne forbindelse)
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ret.

1860 damptromler og motortromler.
Det var den gang ikke ualmindeligt,
at bæreevnen svigtede, især i tø
brudsperioder. Det fandt man sig i;
de pågældende veje blev blot spærret
for al færdsel i et vist tidsrum.

Efterhånden voksede kravene til
vejene. Færdselen skiftede fra gåen
de og ridende til kørende i tohjulede
kærrer og hestevogne og senere til
cyklende og automobilister. Især i de
sidste 30 år er færdselsintensiteten og
hjultrykkene vokset kolossalt (fra
1955 til 1976 gik det tilladelige aksel-
tryk fra 6 til 10 t, altså en stigning på
67% iløbetaf 21 år).

Allerede omkring 1850 følte man sig
generet af, at vejene ikke var passab
le i perioder med dårligt vejr, d.v.s.
tøbruddet om foråret og regnfulde
sommeruger. I Frankrig indså man,
at det gjaldt om at begrænse vognens

vægt og man gjorde det indirekte ved
at begrænse antallet af heste for hver
vogn; først i 1920 indførte man regler
om hjultrykket pr. cm hjulbredde og
for akseltrykket.

Metoder til bestemmelse
af vejbefæstelsers tykkelse

Det er ikke muligt at komme ind på
de sandsynligvis over hundrede me
toder, der er blevet publiceret. En
inddeling i empiriske og »teoretisk
rigtigec( metoder er ikke formålstjen
lig, da sidstnævnte så at sige altid
indeholder mere eller mindre empi
risk. Beregningsmæssigt kan man
tale om tobefæstelsestyper: 1. Etela
stisk, isotropt, uendeligt halvrum
(f.eks. Boussinesq og Burmister), 2.
En plade (kan optage bøjningsspæn
dinger) hvilende enten på et elastisk

underlag eller på et uendeligt halv-
rum (f.eks. Westergaard, Hogg og
Jeuffroy et Bachelez).

Allerede i 1885 gjorde Boussinesq
rede for spændingsfordelingen gen
nem et uendeligt halvrum bestående
af et homogent, isotropt og lineært
elastisk materiale med vandret over
flade. Belastningen var en lodret en
keltkraft. Boussinesq’s undersøgelse
havde ikke relation til vejbygning,
men har alligevel senere i mange år
været brugt i forbindelse med adskil
lige dimensioneringsmetoder for vej
befæstelser.

I 1923 offentliggjorde Westergaard
sin metode til dimensionering af be
tonbelægninger, en metode, der i
modificeret form bruges endnu i
mange lande.

CHR -metoden kom frem i 1928, men
blev først anvendt i stor udstrækning
efter 1942. Nogle steder bruger man
den stadig væk.

Under den 2. verdenskrig kom de
krigsførende til at savne en dimensio
neringsmetode til veje med tung
færdsel og især til flyvepladsbefæ
stelser. Under krigen og i årene der
efter så en masse metoder derfor da
gens lys. Det kan således nævnes, at
Burmister i 1943 publicerede en meto
de for 2- og 3-lags befæstelser påvir
ket af en lodret enkeltkraft; i 1948 ud
videde Hank metoden, således at på
virkningen blev en ensformig fordelt
belastning på et cirkulært areal. Han
udgav nogle tabeller.

Newmark lavede i 1947 influensfla
der for spændingerne i Boussinesq’s
halvrum.

En række empiriske metoder fra ti
den lige før og under krigen benyttede
jordartsklassifikation; det var et godt
skridt fremad, men ikke nok. Som
eksempler kan nævnes gruppe-index
metoden (1945) og LCN-metoden for
flyvepladsbelægninger. Det viser
dog, at vejbyggerne var ved at blive
klar over jordbundens store betyd
ning for vejbefæstelsernes holdbar
hed. Samtidig blev frostproblemet ta
get op; Beskows’ afhandling fra 1935
var banebrydende. Proctor’s kompri
meringskontrol for jord fra 1933 kom
rigtigt til anvendelse under og efter
krigen; den bruges meget endnu.

Efter krigen kom der flere
neksaktee eller »tilnærmet eksaktee
metoder f.eks. Odemark’s (1949).
Den er grundlag for Kirk’s metode
fra 1961. Jones’ udgav i 1962 tabeller
over spændinger og to år senere over
deformationer i en 3-lags befæstelse,
belastet med en cirkulær ensformigt

Fig. 13.

Dette er ikke en pløjemark, men hovedvej A2 En sådan frost-bule kan være farlig, især i
under tobruddet. Vejen var officielt ikke den mørke del af døgnet.
spærret, men i praksis virkede den afspær

Fig. 15.
Her foretages ‘udskiftning» afdenfrostfarlige jord med gnis.
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fordelt belastning. Beregningerne

gjaldt kun for symmetriaksen.

Shell’s metode fra 1963, som har

været anvendt meget I Danmark,

bygger pâ Burmister og Jones.

Colas’ diagrammer fra 1965 går

bl.a. ud fra Odemark-Kirk’s metode

samt Bræstrup-Nielsen’s kurver for

ækvivalente belægninger. I 3. udgave

(1976) benyttes dog Bohn’s og Stub-

stad’s kurver for ækvivalente belæg

finger.
Andersen’s dimensioneringstabel

ler (1965) er ligeledes baseret på Ode-

mark-Kirk.

For betonbelægningernes vedkom

mende må nævnes Losberg’s metode

(1960), der armerer betonen »rig

tigtu; den nøjes ikke med en revnear

mering.

Da elektronregnemaskirierne blev

almindelige, udarbejdede man flere

programmer til spændingsbestem

melse og dimensionering. Eksempel

vis kan nævnes »Chevron fra 1963,

Bistro fra 1968 og »Bisar fra 1972.

Disse programmer kan for befæstel

ser med mange lag beregne alle øn

skelige spændinger og tøjninger med

en nøjagtighed, der langt overgår den

nøjagtighed, hvormed man kender

input. Det sidste illustreres bedst ved,

at man i 1976 her i landet pludselig

forøgede de tilladelige trykspændin

ger på undergrunden med 20 % og de

tilladelige tøjninger i asfaltiag med 50

%.
Siden 1971 har der eksisteret et

»finite-element-program til befæ

stelsesberegning.

Alle beregningsmetoder gør en

række antagelser. F.eks. er det al

mindeligt at gå ud fra:

1. Lineær elasticitet

2. Isotropi

3. Homogenitet

4. Konstant Poisson-forhold for hvert
enkelt materiale

5. Klæbning mellem lagene

Man forstår derfor godt, at mange

foretrækker de simple empiriske me

toder eller tabeller baseret på dem.

Strengt taget bør et slidlags tykkel

se ikke indgå i den beregnede nødven

dige tykkelse. Det er jo nemlig be

stemt til at slides mere eller mindre

bort og kan derfor ikke bidrage til

bæreevnen. Åbne lag som f.eks.

drænasfalt kan man dårligt tænke sig

egnede til at optage bøjningsspændin

ger; i øvrigt er det vel stadig usik

kert, om vi fremover vil lave den

slags belægninger, som i vintervejr

stadig frembyder visse ulemper.

Målinger

En vejbefæstelse eller et vejmateria

les bæreevne kan måles med forskel

lige apparater, afhængig af hvilken

egenskab, man mener er et udtryk for

bæreevnen.
Den enkleste betragtning er, at jo

større nedsynkning under en given

lodret påvirkning, desto mindre

bæreevne. På det grundlag fandt man

frem til CBR-metoden. Jords bære-

evne har man også fundet med diver

se kegler og kugler.

I 1953 lavede Benkelman sin »bjæl

ken i forbindelse med WASHO-forsø

gene (fig. 16). Den bruges stadig væk

i sin oprindelige form, men er også

videreudviklet f.eks. af Lacroix og af

Statens Vejlaboratorium (»Græshop

pen» delvis efter californisk forbille

de).
Pladebelastning (fig. 17) kom frem

Fig. 18.
Første danske faldiodsapparat konstrueret
af A. 0. Bohn efter fransk forbillede. Ved
hjælp af en faldvægt pd et par hundrede kg
kan man frembringe et «hjultryk pâ f.eks. 5

Landevejen Aabenraa.Esbjerg blev frostsik
ret ved pâfyldning af et tykt lag grus og op
bygning af en ny asfaltbekegning oven pà
gruset. Derved kom den frostfarlige under
grund til at ligge sà langt under vejoverfla
den, at den ikke kunne nd at fryse op. Fordel:
Den smule bæreevne, den gamle belægning
trods alt havde, bevares. Ulempe: Krone-
bredden bliver mindre.

i Canada i 1945 og en halv snes år se

nere herhjemme. Nu er det ikke ned

synkningen, men E-værdien, man in

teresserer sig for. I mange år troede

man, at det var en materialekon

stant. Til indsætning i Westergaard’s

formler for betonbelægninger fandt

man ved pladebelastning en »k-vær

div af dimensionen MN/m3.
Et pladebelastningsapparatur er

temmelig tungt; derfor opfandt man i

Frankrig i 1963 det, vi her kalder fald

lodsapparatet. Bohn tog ideen op her

hjemme i 1968 (fig. 18). Man finder ii-

Fortsættes side 119

Fig. 16
Benkelman-bjælke fra 1967 til mâling af
overfladens nedsynkning ndr et tvillingehjul
passerer bjælken.

:
I
I .— r
lig. 17.
Pladebelastningsappa retur. De tre cirkulære
plader trykkes ned i jorden af dunkraften,
der har modhold i lastbilen ovenover. Tre
màleure langs periferien af den største plade
mdler nedsynkningens størrelse.

Fig. 19.
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Et amtsvejvæsens erfaringer og vurderinger af

Færdseissikker[
vejforanstaltnir
Set fra et drifts- og vedligehold

Emnet er bredt og har været behand
let ofte, omend ikke netop ud fra et
drifts- og vedligeholdelsessynspunkt.
I en amtskommune vil erfar’ngerne
være begrænset alene af, at det geo
grafiske grundlag er spinkelt. Jeg vil
da heller ikke her give udtryk for at
ligge inde med særlig viden på områ
det, men blot fortælle om nogle af de
ting inden for færdselssikkerhedsar
bejdet, der i de seneste år har optaget
os her ved Frederiksborg amts vej-
væsen.

I en drifts- og vedligeholdelsesafde
ung har man måske i særlig grad
»skoen påe, og opdager derfor hurtigt
når der er noget galt. Vi har den dag
lige kontakt med politiet og modtager
klagerne fra publikum — så mere
iøjnefaldende fejl ved vejudformning
eller afmærkning når sjældent at bli
ve ret gamle, før klagerne indløber.
Færdselsuheldsregistreringen og
samarbejdet med politiet om parke
rings- og stopforbud, hastighedsbe
grænsning og alle de øvrige restrik
tioner, der efter færdselsloven skal
udføres ved samarbejde mellem
politi og vejmyndighed er henlagt un
der afdelingen, og dette medvirker
til, at vi får lejlighed til at følge tinge
netætop.

Jeg vil i det følgende kun omtale tre
af de mange måder inden for færd
selssikkerhedsarbejdet, nemlig ka
nalisering af vejkryds, lyssignalregu
leringer og cyklistforhold.

1. Kanaliseringer af vejkryds

Det er vor erfaring, at den udbyg
ning, der mange steder blev foretaget
— i øvrigt i overensstemmelse med
de gældende vejregler — i 1950’erne
og 1960’errie, hvor en to-sporet vej ud
for sidevejstilslutningerne blev ud-

bygget til fire spor, var forfejlet. Vi
har her måttet ombygge en række af
disse kryds. Grunden er vel at denne
udformning giver kompliceret trafik-
situation i selve krydset idet den ind
byder til at overhalve netop ved vej-
tilslutningen, hvor det er særlig far
ligt.

I de seneste år har vi da også — og
helt uden efterfølgende sikkerheds
problemer — udført alle kanaliserin
ger af ikke lysregulerede kryds i
landområder efter det hollandske sy
stem med kun ét gennemgående spor
på den vigtigere vej, venstresvingba
ner og også ofte højresvingbaner.
Højresvingbaner dog kun hvis man
efter omhyggelig vurdering finder, at
den fordel, som de motorkørende der-

ved opnår, bedømmes som større end
den ulempe og forøgede risiko som
cyklister får ved højresvingsbaner.

Det er et gennemgående træk, at
forøget service i form af komfortable
svingbaner for de motorkørende må
»betalese med ringere viikår for cyk
lister og knallertkørere. I almindelige
kryds med blandet trafik må hoved-
reglen være, at tilslutningskurverrie
gøres så snævre, at motorkørende af
hensyn til de »blødee trafikanter tvin
ges langt ned i hastighed.

I ikke lysregulerede kryds bør der i
reglen fra sidevejen kun føres én
vognbane frem til den gennemgående
vej, så ventende køretøjer ikke tager
hinandens oversigt. Er trafikken på
den gennemgående vej ikke særlig

Fig. 1. Kant baner, 1/4 m brede, adskilt fra kørebanen ved en 30cm bred malet kantlinje.
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dsfremmende
er
ssynspunkt

af afdelingsingeniør
Th. Rand1ev Jensen,
Frederiksborg amtskommune

stor kan det dog være hensigtsmæs

sigt med to spor. Er sidevejstrafikken

så stor, at man må anlægge tre spor,

er der sikkert også basis for at lysre

gulere.
Lange heller benyttes på den gen

nemgående vej og indmundingsheller

(6 m lange og 2 m brede) på sideve

jen. D15-tavler opsættes i spidsen at

de lange heller og hellefyr på ind

mundigshellerne.

I vejbelyste områder belyses helle-

fyr og D15-tavler altid, i ubelyste om

råder normalt også. Vi har dog af

økonomiske årsager et par steder i

landområder forsøgsvis udeladt be

lysning. Disse steder er der benyttet

kortlysreflextavlr.

Afmærkningen fungerer tilsynela

dende acceptabelt — men det er end

nu for tidligt at drage nogen endelig

konklusion.

To forsøg med bremseheiler — det

ene med helleudformning som anbe

falet af vej direktoratet — har hos os

ikke vist sig som nogen overbevisen

de god løsning, og vil næppe blive

gentaget i samme udformning.

I byområder udføres kanalisering

normalt ved opmaling på kørebanen.

I det åbne land har praksis hos os hid

til været ophøjede heller, men forsøg i

de seneste år med også at anvende

påmalede heller i landområder, tyder

på, at der måske på dette område er

penge at spare, uden at færdselssik

kerheden nedsættes ret meget.

Erfaringen viser, at trafikanterne i

2. Lyssignalregulerede kryds

Ud over det generelle synspunkt — at

lyssignaler i landevejskryds altid bør

udføres fuldt trafikstyrede for at fun

gere tilfredsstillende .— vil jeg pege

på to forhold som hos os især har gi

vet anledning til misforståelser og

henvendelser til amtsvejvæsenet.

Det ene er problemet »for lidt grønt

lys» for fodgængere.

Situationen opstår når en fodgæn

ger begiver sig ud i feltet i slutningen

af en grønperiode for fodgængere.

Signalet skifter til rødt, når han er

kommet lidt ud på kørebanen. Han fø

ler sig nu utryg ved at skulle gå frem

mod det røde lys i rømningstiden —

og mener sig ofte truet til at løbe i sik

kerhed på modsatte fortov, fordi han

ikke ved — og fordi det ikke på nogen

måde af signaleringen fremgår — at

der i programmet er afsat tilstrække

lig rømningstid til at komme i sikker

hed. Selv om dette måske ikke er et

egentligt sikkerhedsspørgsmål er det

et tilbagevendende klageemne, der

tilsyneladende optager mange — især

børn og ældre mennesker — og det

kan vel heller ikke udelukkes, at sik

-.

høj grad respekterer de påmålede

heller og det hører da — trods erfa

ringerne fra just forgangne vinter —

til sjældenhederne, at striberne er

dækket af sne mere end nogle få ti

mer ad gangen. Fordelen ved ophøje

de heller er, at man får mulighed for

at placere en D15-tavle på hellespid

sen samt opnâr en større sikkerhed

for bilister, der afventer mulighed for

venstresvftig. Til gengæld må en op-

højet helle — især på ubelyst vej — in

debære en risiko for ved påkørsel at

slå køretøjer ud af kurs.

Fig. 2. Cykelstier adskilt fra kørebanen med 1,0 m brede overfladebehandlede skillerabatter.
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kerheden nedsættes ved, at nervøse
folk reagerer uventet i trafikken.

Da man af sikkerhedsgrunde åben
bart viger tilbage fra at tilkendegive
rømningstid i fodgængersignaler ved
gult lys går jeg ind for, at man, som
visse steder i det sydlige udland, væl
ger at benytte grønt blinkende lys.

Det andet problem, jeg vil omtale,
er »ddrlige grønne bølgeru.

Det er tilsyneladende en udbredt
opfattelse blandt trafikanter, at man
altid kan sammenkoble en række lys-
signaler i »grønbølgee, således at
man ved kørsel med passende hastig
hed altid møder grønt lys. Da dette jo
ikke er tilfældet, giver det anledning
til henvendelse fra mange utilfredse,
der tror, at signalerne blot er stillet
forkert.

Ideelle kørseisforhold for begge
kørselsretninger kan kun opnås med
passende og ensartede afstande mel
lem krydsene. Da dette ved lysregu
leringer af eksisterende vejkryds kun
undtagelsesvis forekommer, må man
ofte tage stilling til, hvor dårlig en
»grøn bølgec man vil acceptere, før
man foretrækker at undvære den.

En række uhensigtsmæssigt place
rede kryds kan være et irritationsmo
ment, give ujævn trafikafvikling og
nedsat sikkerhed.

I udbyggede områder er der sjæl
dent noget at stille op mod dette pro
blem, men i andre tilfælde vil proble
met helt kunne undgås, hvis man på
et tidligt tidspunkt af planlægning gør
sig helt klart, hvilke kryds man agter
at lysregulere, og allerede på dette
tidspunkt erkender, at selv små afvi
gelser i regelmæssighed i afstande
mellem krydsene kan være ødelæg
gende for trafikrytme og færdselssik
kerhed på en måske i øvrigt ny og
moderne vej.

3. Cyklistforhold

I det seneste par år er der opstået stor
interesse for at forbedre vilkårene for
cyklister, og rundt om i landet plan
lægges for øjeblikket mere omfat
tende cykelstianlæg end nogensinde
tidligere.

Blandt argumenterne for at anlæg
ge cykelstier nævnes, at det statistisk
på landsplan er 8 gange farligere at
være cyklist end bilist, hvis man ud-
regner det pr. kørt kilometer. Det er
sikkert rigtigt, men det bør med i bil
ledet, at langt den overvejende del af
cyklistuheldene sker i forbindelse
med cyklisters krydsning af køreba
ner. En opgørelse her i amtskommu

nen viser, at kun ca. 10 % af cyklist
uheldene er sket i forbindelse med
cykling på langs ad en vej, og den del

af disse endda på cykelsti. De øvrige

90% er altså sket i forbindelse med
krydsning ved vejtilslutninger samt

ved ud- og indkørsler. Det er meget

tvivlsomt, om cykelstier langs vejene

ville nedsætte antallet af disse uheld

væsentligt.

Man må dog ikke se bort fra, at selv
om cykelstianlæg nok ikke — ud fra
rene cost-benefitvurderinger — vil
udvise tilstrækkelig projektrente til
at konkurrere med andre former for
investeringer i færdselssikkerhed, så
har de dog en miljømæssig værdi.
Miljømæssige forbedringer må man
betale for på mange områder, og det
vil være rimeligt også at betale noget
for den følelse af større sikkerhed,
der er forbundet med at køre på cy
kelsti.

Her ved vejvæsenet fører vurdering
af mulighederne for forbedring af
forholdene for cyklisterne nok til en
inddeling af vejnettet iS kategorier.

De mindst befærdede veje, hvor
man enten ingen ændringer foretager
— eller hvor man forbedrer forholde
ne for cyklister alene ved forbedring
af oversigtsforhold, bakkeafgrav
ning, udretning af kurver m.v.

På øvrige veje foreslås på længere
sigt anlagt enten cykelstriber (bred
kantbane) eller egentlige cykelstier.

Cykelstriber er alierede i ret stort
omfang anlagt her i amtskommunen

(ca. 40 km). Profilet består af 1,2-1,5
m brede kantbaner, befæstet som
kørebanen og adskilt fra denne ved 30
cm brede malede striber. Profilet har
en række fordele. Det kombinerer på
hensigtsmæssig måde kantbane, nød-
spor og cykelspor og er samtidig
mere »forbrugervenligte overfor cyk
lister i vintertiden, end det traditio
nelie cykelstiprofiler.

Når der alligevel i cyklistkredse
har vist sig en vis skepsis overfor cy
kelstriber, må årsagen til dels søges i
en manglende definition af, hvad cy
kelstriber er. Skeptikerne har ofte ar
gumenteret ud fra erfaringer med 50-
100 cm brede kantbaner, som er ud
ført mange steder.

Hvis man ikke skal bringe cykel-
striberne i miskredit — og det bør
man ikke — må man bestræbe sig på
at overholde de overfor nævnte mini
mumsbredder (1,2-1,5 m).

Det er vigtigt, at en beslutning om
at udpege og afmærke en »bred kant
banec som cykelsti kun bør ske efter

nøje vurdering af den samlede færd
seissikkerhed på vejstrækningen.

I mange — vist de fleste — tilfælde
står man sig nemlig ved, at disse
kantbaner lejlighedsvis, lovligt kan
benyttes af andre end netop cyklister.

Såvel anlægs- som driftsudgifter er
væsentlig lavere end for almindelige
cykelstier, hvorfor cykelstriberne vil
komme kraftigt ind i billedet ved de
foreslåede forbedringer af forholdene
for cyklister her i amtskommunen.

På de hårdest belastede stræknin
ger og i tættere bebyggede områder
bør man sikkert vælge egentlige cy
kelstier. Cykelstier er her traditionelt
blevet anlagt i 2,2 m’s bredde og ad
skilt fra kørebanen ved en 1-2 m bred
græsrabat. På de hårdest belastede
veje er det næsten umuligt at holde
disse rabatter græsbeklædte og fri for
huller. Gennem disse rabatter træn
ger regn- og smeltevand ned langs as
faltkanten og ind under den yderste
del af kantbane- og stribefæstelsen.
Herved opblødes undergrunden, og
bæreevnen nedsættes såvel for køre
banen som for cykelstien, og der op
står i vinterhalvåret ofte bekostelige
skader.

I forsøg på at undgå disse proble
mer har vi på en strækning på 5 km
reguleret en vej til et profli, der både
indeholder cykelstribeprofilets forde
le og efterkommer cyklisternes ønske
om »adskilt cykelstie. Cykelstierne er
her anlagt i 2,0 m’s bredde og adskilt
fra kørebanen ved en 1 m bred befæ
stet og overfladebehandlet (calc.
flint) skillerabat.

Kantpælene, der er opsat i den hvi
de, overfladebehandlede sklilerabat,
giver tilsyneladende cyklisterne en
tilfredsstlilende følelse af sikkerhed,
idet de opfatter kantpælene som en
»fysisk barrierea meliem sig og mo
torkøretøjerne.

Der har hidtil overvejende været
positive reaktioner på dette profil,
som man har ønske om at gentage på
andre strækninger.

Anlægsudgifterne er — især for an
læg langs eksisterende veje — ofte
mindre end for de traditionelle cykel-
stier, og vedligeholdelse må helt sik
kert blive billigere.

Ved valg mellem cykelstriber og
egentlige cykelstier kommer det ind i
billedet, at cykelstriber kan etableres
— uden ekspropriation og ændring af
vejafvandingen — inden for en 12,0 m
kronebredde, som er tilstede på de
fleste større veje, der er anlagt efter
krigen.

Forfsættes side 120 nederst.
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Når sekundpræcision skal være andet end en frase

w— — — —

ri rTJG-c

Universalteodolit T 2

21 22 23 24

Geodæsiens kontrollant.
Til præcisionsopstilllng

Det er så nemt
Bare spørg

overalt i industrien.
Prøv den den kan.

, BJØRN THYGESEN
INSTRUMENTER AIS

TVEDVANGEN 297 - DK-2730 HERLEV - TLF. (02) 84 0433

Det er os med det store
serviceværksted

RÆL RØR
Panther Flex drænrør er fremstillet af PEH-plastic

med stor slagstyrke og smidige egenskaber,
der giver mulighed for nedlægning året rundt.

Panther Flex drænrør er et dansk produkt,
og godkendt efter Dansk Standard DS 2077 samt

VA godkendt. Rørene føres i indvendige
dimensioner på 50, 80 og 113 mm.

PA. N T FI E H P L S T
Panther Plast A/S

4760 Vordingborg.Tlf. (03) 77 25 00
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information
til brofolk

FUNKTIONSKRAV TIL

• Fugen skal tillade fri bevægelse mellem landfæste
og brodel

• Fugen skal ikke overføre horisontale kræfter til
landfæste

• Fugen skal være støjfri, uden stød og klapren ved
overkørsel

• Eugen skal være nem at tilpasse alle vejprofiler,
også ved reparation og nyasfaltering

• Eugen skal være vandtæt
• Fugen skal være sektionsdelt
• Eugen skal være service- og vedligeholdelsesvenlig
• Eugen skal have små indbygningsmål

MODERNE VEJBROFUGER!

Alle disse krav opfylder ET og Eel-Span fuger.
Mange års erfaring og udvikling af disse to fugetyper
er baggrund for deres store udbredelse verden over.
Siden 1970 har vi leveret og monteret et betydeligt antal
ET fuger i Skandinavien.
Vort specialtrænede mandskab er til rådighed med
såvel teknisk som montagemæssig bistand.
Rekvirér teknisk dokumentation og referenceliste.

AIS SKANDINAVISK SPÆNDBETON
Ny Vestergårdsvej 11—13 • DK 3500 Værløse

Telefon 02-480825 Telex 37262 STRESS DK

Overføtlng af Mordrupvej over Helsingør motorvej.
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Orientering om Statens
Vejlaboratoriums aktuelle
forsogsbelægninger
Foredrag holdt ved Vejdirektoratets driftsseminar
i Svendborg 24. april 1979
af afdelingsingeniør A. Skjoidby, Statens Vejlaboratorium

Statens Vejlaboratorium har i samar

bejde med Vejmyndigheder udlagt for

søgsstrækninger med slidlag til lande

vejstrafik og til tung bytrafik med hen

blik på at afprøve og sammenligne

nogle nyere slidlagstyper. I artiklen re

degøres for forsøgsstrækningernes

beliggenhed, samt foreløbige resulta

ter for friktionsmålinger, refleksions

målinger, strukturmålinger og støjmå

linger.

Der gives i tilknytning til beskrivel

sen af resultaterne fra de aktuelle for

søgsstrækninger med slidlag, en over

sigt over nogle igangværende model

forsøg, laboratorieforsøg og iagttagel

ser på eksisterende veje, samt planlag

te forsøgsveje, der supplerer forsøgs

strækningerne med slidlag med hen

blik på at belyse vejbelægningers funk

tionsegenskaber og mulighederne for

alternative befæstelser.

Principskitse for
mcde((er for vejbefæste(ser.

Nedbrydningskriter,er: Sikkerhed (frktion, jævnhed, lyshed).
Komfort og Miljø (jævnhed, lyshed, støj).
Holbarhed (sfabil,tet tæthed, bcereevne).

Fig. 1. Nedbrydningsmodel for vejbefæsteler.

Når en vejbelægnings tilstand skal

vurderes i relation til problemer om

kring drift og vedligeholdelse af veje

ne, benytter man en række mere eller

mindre veldefinerede og velegnede

kriterier for funktionsegenskaber

sammenfattet under krav til sikker

hed, komfort, miljø og holdbarhed.

For administration af udgifter til

drift og vedligeholdelse af vejene er

det af stor betydning at udvikle kend

skabet til en kvantitativt udtrykt

sammenhæng mellem på den ene side

de fysiske påvirkninger (trafik, ku-

ma) samt egenskaber ved underbund

og befæstelse og på den anden side

nedbrydningskriterier for funktions

egenskaber. Princippet for en sådan

sammenhæng, en nedbrydningsmo

del er vist ifigur.t.
Arbejdet med disse modeller er

fremdeles på forsøgsstadiet, hvor der

indsamles erfaringer med valgte pa

rametre for funktionskrav. Midlerne i

dette arbejde kan grupperes således:

1. Iagttagelser på specielle forsøgs

veje
2. Modelforsøg i Bøjeprøvemaskiner,

Pulsatormaskiner og Vejprøvema

skiner

3. Laboratorieforsøg

4. Iagttagelser på eksisterende veje,

herunder metodestudier ved anlæg

og vedligeholdelse.

Hovedemnet er her gruppe 1, med

Statens Vejlaboratoriums iagttagel

ser på aktuelle forsøgsveje. I tilslut

ning hertil skal kort omtales nogle

nyligt indbyggede forsøgsveje eller

planlagte forsøgsveje samt nogle ak

tiviteter under de andre grupper.

Trafik-

Under bundens
eenska ber.

Klima,
Grund-
vand.

Nedbrdnings
kriterier.

Befæste/seris
opbygning og
egenskabe,

Tilstandsindex
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.86462

Stenmateriale: bl rønne granit

Fig. 2. Forsogsstrækninger for slid lag til lan
deveje.

Forudsætningen for at bruge beteg
nelsen forsegsveje er, at der er ind
bygget vejstrækninger med et af
grænset forsøgsformål i forbindelse
med en plan for, hvilke målinger og
iagttagelser man vil organisere, regi
strere og vurdere. Statens Vejlabora
toriums begrænsede ressourcer til
udviklingsarbejde er stort set beslag
lagt af de forsøgsveje og forsknings
projekter, det har startet op. Det er
derfor i vejsektorens interesse, at an
dre forsknings- og udviklingsinstitu
tioner (A.O.V. — D.t.H. — C.T.O) ud
fører forsøg i samarbejde med vej-
myndigheder og industri og Vejlabo
ratoriet.

Med den store aktivitetsvifte der
foreligger, kan det undertiden være
vanskeligt at få kanaliseret resulta
terne fra forsøgsvejene til hele vej
sektoren. Det kan heller ikke undgås,
at værdifulde konklusioner går tabt,
fordi der planlægges og udføres for
søg, uden at ressourcerne til opfølg
ning defineres og sikres.

De forsøgsbelægninger Statens
Vejlaboratorium har koncentreret si
ne ressourcer om i de sidste 2-3 år,
har været slidlag for landevejstrafik
(figur 2) og slidlag for tung bytrafik
(figur 3).

Formålet med disse forsøgsstræk

Fors øgs St ræ kning er

Frederik SsLifldSii e

F EStøbeastaltISA) StøbeastalilSA)
80.10 kg/m 80.10 kg/m’
skærver 85 ‘I. kvartsit skærver85 ‘I, kvartsit
(12/18)

* l5°/,clc flint (12/18) .15 ‘I. synopal

G D
Asfaltbeton (O/18A5) Skærvemostiks)O/12)
90 kg/m Mostifolt
20°I. calc, flint 80 kglm’

20°/. calc flint

H C
Asfaltbeton (0/12 AB) Asfaltbetori(0/12 AB)

80 kglm’ 80 kg/m’

20°!. clc, flint 20°!. cotc. flint

I B
ABSEI ABSI
80.10 kg/m’ 80.10 kg/m’
skærver:85 ‘7. kvartsit skærver 85°?. kvartsit(12/18) (12/18)+15 /.synopal *15 /.synopcrl

Stebeosfalt(SAspec.) Skegaastoll
A

80 kg/m’ Rjbit
20°?. colc.flint(8?12) 80 kg/m°

20°?. calc. flint

Stenmateriale bl rerine granit

filler kalk

Fig. 3. Forsogsst rækninger for slid lag tiltung
bytrafik.

finger, er at afprøve og sammenligne
nogle nyere slidlagstyper eller va
rianter af traditionelle typer (f.eks.
drænasfalt, skærvemastiks, asfaltbe
ton med gummitilsætning, åbent gra
duerede pulverasfalter). Etablering
af forsøgsstrækningerne hviler på et
samarbejde mellem Vejdirektoratets
drifts- og vedligeholdelsesafdeling,
Vejmyndigheden i forsøgsområder,
A.O.V. (teknisk udvalg) og Statens
Vejlaboratorium. Den økonomiske
styring sker ved samarbejde mellem
Drifts- og Vedligeholdelsesafdeling
og vejmyndigheden, den tekniske
planlægning og styring varetages af
A.O.V. og Statens Vejlaboratorium.

Forsøgene med landevej strafik (fi
gur 2) er udlagt på hovedlandevej 122
(Vestsjællands amt, Holbæk-Nykø
bing Sj.). Strækningen ligger på en
ca. 8 m bred 2-sporet vej, der forløber
uden kurver eller skærende veje. De
flektormetermålinger viste ensartet
god bæreevne. Ensartet jævnt under
lag blev sikret ved forudgående afret
ning. Indbygning fandt sted i efter
året 1975. Som traditionel belægning
til reference er valgt en asfaltbeton
type 2b. De alternative belægningsty
per fremgår af figur 2. Middeldøgn
trafikken er Ca. 8.000. I øvrigt kon
trolleres trafikken ved en af Vejdi

rektoratets nærliggende tællestatio
ner.

Forsøgene med tung bytrafik (figur
3) er udlagt på Frederikssundsvej.
Københavns Kommune stillede her
en 600 m lang strækning til rådighed.
Efter omprofilering skulle stræknin
gen forsynes med nyt slidlag i 1976.
Bredden af kørebanen er her Ca. 12 m,
der er udnyttet til 5 strækninger i
hver af kørselsretningerne. Ensartet
jævnhed og bæreevne var tilfredsstil
lende for forsøgsstrækningerne. Ind-
bygningen fandt sted i maj 1976. Mid
deldøgntrafikken er ca. 22.000, herun
der betjening af 5 buslinier.

Forsøgsprogrammet omfatter for
begge forsøgsstrækningerne kontrol
af materialesammensætninger og
komprimering ved udlægning samt
intervalmålinger hvert halve eller
hele år i begyndelsen, og derefter til
lempet efter omstændighederne igen
nem en periode på ca. 5 år. Interval
målingerne omfatter så vidt muligt
følgende:

1. Friktion
2. Jævnhed
3. Slid
4. Strukturdybde
5. Permeabilitet
6. Støj- og lysmålinger
7. Nedbøjning
8. Efterkomprimering af trafik

Forsøgsstrækningerne har ikke ligget
tilstrækkelig længe under trafik til at
drage endelige konklusioner, specielt
ikke hvad angår slid og holdbarhed,
men nogle foreløbige iagttagelser og
tendenser skal dog rapporteres:

Friktions koefficienterne har (jfr.
figur 4) vist sig at være på et tilfreds
stillende højt niveau på alle slidlage
ne (bortset fra en strækning under
tung bytrafik med skærvemastiks,
der dog var produceret atypisk med
for meget bindemiddel). Under lan
clevejstrafik er der foreløbig ingen
tendens til forskelle. Under tung by-
trafik har støbeasfalt og asfaltbeton
med nedtromlede skærver haft lidt
højere friktionskoefficient end asfalt
beton. Det skal i denne forbindelse
nævnes, at på nogle forsøgsstræknin
ger under hovedlandevejstrafik
(Glim, hovedlandevej 1) var referen
cestrækningen med asfaltbeton type
2b fuldt på højde med asfaltbeton
med nedtromlede skærver.

I figur 4 er friktionskoefficienterne
afbildet i relation til overfladestruk
turen målt ved sandpietmetoden. Un
der landevejstrafik er der ingen ten
dens til en sammenhæng mellem

_.88514 Brønshøj Torv

Forsøgsst rækn ing
Hovedlandevej 122
Nykøbing S

0/12 Asfciltbeton 80 kg/rr,’

20’!. caic flint

12/16 Overfladebehandling
Lys granit

H 5/8 Pulverosfalt hokglm’
20°/. coLc. flint

G 0/8 Skærvemostiks 50 kg/m’
20’!. synopoL

F 8/12 Pulverosfolt 55kg/m’
20°,’. calc flint

E 0/8 Asfo(tbeton 65 kg!m’
20°!. coLa. flint

D 6/12 Drænaslalt 70 kg/m’
20°?. synopol

C 0/12 Asfallhetan 80 kg/m’
20°!. calc flint

B 12/18 Drænasfalt 90 kg/m’
20°!. synopüt

A 0/18 Asfa)tbeton 90 kg/m
20’/. cola, flint

-fl

Holbæk

Skans eblerg
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struktur og friktion, men det kan end
nu ikke afvises, at en sådan sammen
hæng kunne vise sig under tung by-
trafik.

Asfaltbeton med gummitiisætnffig
har foreløbig haft tilfredsstillende
friktion på Frederikssundsvej. I Sve
rige er der bl.a. på broer gjort gode
erfaringer med asfaltbeton med
gummitilsætning, Rubit, i glatføre.
Til supplering af de erfaringer, der
fås med belægningerne på Frederiks
sundsvej, er der planlagt forsøgs
strækninger 1979 i Odense, hvor en
specialbelægning Verglimmit og Ru-
bit vil blive afprøvet specielt med
henblik på forholdene under glatføre.

Ved anvendelse af slidlag i forbin
delse med stationcere belysningsan
keg stiller vejregler’ne funktionskrav
til slid lagenes lystekniske egenska
ber, lyshed (Q0 (tør) = Ca. 0,09 Cd/m2

lx) og spejlingsegenskaber (i stan
dardvåd tilstand ikke ringere end re
fleksionsklasse W4).

I forbindelse med udarbejdelse af
Vej reglen er Statens Vejlaboratori
um gået ind for, at et lyst tilslag
(kalc. flint eller Synopal) på 15-20%
efter omstændighederne kan benyttes
som vikarierende krav. De lystekni
ske målinger, der er foretaget på for
søgsstrækningerne bekræfter det vi
karierende kravs relevans.

På landevej sstrækningerne opnås
tilfredsstillende egenskaber, såvel
lyshed som spejling i våd tilstand ef
ter 1-2 års tilslidning. Dog har den ene
drænasfaltstrækning ikke opnået til
strækkelig lyshed efter 2 år, og den
anden opfylder knebent kravet. Dette
forhold kan skyldes, at der til drænas
falterne, af hensyn til stenstyrken, er
anvendt Synopal. Under tung bytrafik
har alle strækninger tilfredsstillende
lyshed og spejlingsegenskaber i våd
tilstand efter 1 år.

Både under landevejstrafik og tung
bytrafik har det vist sig, at spejlings
egenskaberne i tør tilstand er lidt rin
gere end forudsat i Vej reglen. I øvrigt
skal det bemærkes, at der ved de un
dersøgelser, der er foretaget af Lys
teknisk Laboratorium under udarbej
delse af vejreglerne, har vist sig ten

dens til, at belægninger med grov
overfladestruktur har mindre ten

dens til at blive spejlende i våd til
stand end belægninger med tæt struk

tur.

Pà ubelyste veje er afstribning af

den største betydning for trafiksik
kerheden. Stor kontrast mellem køre-
bane og afstribning giver den bedste

I
B • E

F

4

Fig. 4. Friktions koefficienter pd forsogsveje.

optiske føring og muligvis bedst syns-
forhold for genstande i vej siden. På
den anden side vil øjets kontrastføl
somhed vokse med retrorefleksionen
på kørebanen, og dermed forøge kri
tiske synsafstande på selve køreba
nen. Det er ikke umiddelbart givet at
mængden af lyst tilslag skal være det
samme på belyste og ubelyste veje,
d.v.s. at kravet fra belyste veje skal
anvendes på ubelyste veje.

I figur 5 er vist ændring af overfla
de-struktur under trafik. Under lande-

vejstrafik er strukturdybden for be
lægningstyperne drænasfalt, overfla
debehandling og skærvemastiks 0,15-
0,37 cm Ca. 1/2 år efter udlægning.
For de øvrige belægninger er struk
turdybden 0,07-0,11. Det ses, at ræk
kefølgen i strukturdybde er uændret
efter 2 år. Ændringerne er i øvrigt ik
ke store i perioden 1/2—2 år efter ud
lægning (omkring 0,02).

Under tung bytrafik ser det ud til,
at strukturdybde ret hurtigt er på vej
ned under Ca. 0,15 cm, og at den der-

E

f

c

Frikt/onskoefficienter

på forsøgs veje

Hovedlandevej 122, 2r

Sign. Belægning

A AB-3a-0/18

•A
I B B DA-12/18

: D C AB-2b-0/12
H

D DA-6/12

E AB-2a-0/8
F PA -5-0/12
G SKM-0/18
H PA-4-0/8

I OB-12/16

- Strukfurdybde cm

Si’g Belægning

A AB,gummi

B ABS-I

C AB-2b
D 5KM- 0/12

E-F SA
G AB-3a
H AB-2b
I ABS-II

J SA(spec.)

-Str ukturdybde cm

0:2 0:3

Frederikssundsvej i 1/2 år

0,7

0,6

0,7

q6-

f

A ..Hc.

G
•

D.

-ö;ï-” û> 0;3
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efter kun ændres lidt i perioden 1-2 år

efter udlægningen. Også her bibehol

des rækkefølgen.

Slidlagenes jævnhecl har primært

betydning for kørselskomfort. Hertil

kommer indirekte betydning for sik

kerhed. Forskelle i jævnhed på til

grænsende slidlag (f.eks. ved motor

vejsbroer) kan forøge risikoen i glat

føre. Forsøgsbelægningernes jævn-
hed blev målt med Bumpmeter. Re

sultaterne er angivet i tabel 1. (Det

skal bemærkes, at der ikke er fundet

udpræget sammenhæng mellem

Bumpmetertal og strukturdybde be

dømt ved sandpietmetoden).

I slidlagsvej reglen angives følgen

de kassationskrav baseret på Bump

metertal for årsdøgntrafik >4.000:

Hovedlandeveje, tiladeligt 240

Landeveje, tilladeligt 270

Kommuneveje, tilladeligt 300

I relation til slidlagsreglen vil

Bumpmetertallet for fors.3gsstræk-

ningerne på hovedlandevej 122 ligge

langt under kassationskravene. På

strækningerne under tung bytrafik er

bumpmetertallet for støbeasfalter

mellem kassationskrav for hovedlan

deveje og for kommuneveje. For

ABS-belægninger ligger bumpmeter

tallet lidt under kassationskrav for

hovedlandeveje. For asfaltbeton

(med eller uden gummitilsætning) er

bumpmetertallene noget lavere end

for de andre strækninger.
Ville man bedømme forsøgsstræknin
gernes bumpmetertal efter en vurde
ringsskala, der også strækker sig

over området under kassationskrave
ne kunne følgende kriterier, der har

været anvendt ved orienterende be
dømmelse af nyudlagte belægninger

af Statens Vejlaboratorium eksem
pelvis anvendes:

Med den anførte skala fås følgende

karakterisering:
På hovedlandevej 122 var jævnhe

den »god på alle strækninger. (Det
bemærkes, at AB, type 2b, var udlagt
med for stort hulrum, og at bumpme

tertallet for denne kun svarer til

»middelgod<). På strækningerne på
Frederikssundsvej var jævnheden
»dårlige for støbeasfalt og ABS, me

dens den var »middelgode til »tem

melig dårlige for asfaltbeton.

Af bumpmetermålingerne på for

søgsstrækningerne under tung bytra

A

B

C
0

E

F

G
H

I

x

Hovedlandevej 122

AB-3a -0/18

U4- 12/18

AB-2b-Q/12
DA- 6/12

AB-2a - 0/8

PA-5 -0/12

5KM - 0/8

PA-4 -0/8

OB- 12/16
Alder 1/2âr

Alder 2cr

Strukturdybde cm
Forsøgsstrækninger

____

Frederikssunds vej

A AB gummi

B ABS-I

C AB-2b

o SKM-0/12
E SA

F SA

0 AB-3a
H AB-2b

I ABS-II

i SA (spec.)

• Alder lar

x Alder 2år

Særdeles god:
God:
Middel god:
Temmelig dårlig:

Dårlig:

B <100 cm/km
B <133 cm/km
B<167 cm/km
B <200 cm/km
B>200 cm/km

•.
x

Strukturdybde cm
5

0.3

Q2
x

5 .

a x
• .

• x
x

•
.0

I I I I I I I I I I I I

E CA HG F DI B C G D HA B IF i E

Fig. 5. Strukturdybde pà forsogsveje.

Tabel 1. Bumpmetertal cm/km på forsøgsstrækninger

Hovedlandevej 122 Alder

Belægning 2 år 3/4 år 3 mdr.

102 104 94
SkærvemastiksO/8 105 106 105
Asfaltbeton, type2a, 0/8 108 109 104
Pulverasfalt, type 4, 0/8 119 104 104
Asfaltbeton,type3a,O/18 130 134 125
Asfaltbeton,type2b,O/12 136 124 130
Drænasfalt6/12 144 142 133
Overfladebehandl. 12/16 144 158 144
Drænasfalt 12/18 146 146 135

Frederikssundsvej Alder
Belægning 3/4 år i mdr.

Asfaltbeton, type2b, 0/12 150 165
Asfaltbeton,type3a,0/18 177 195
Asfaltbeton,type2b,0/12 183 171
Asfaltbeton, med gummi 186 184
ABStypeI&Il 210 195
Skærvemastiks0/12 213 235
Støbeasfa)t (spec.) 240 264
Støbeasfalt 294 314
Støbeasfalt 298 293
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Skiitebæringer,
eksempelvis til

FrederiksborgAmt,
er en afde opgaver
ER-ELECTRIC løser.
Leverance og montage af skilte
bæringer til vore gader og veje
er entrepriser, ER-ELECTRIC
udfører over hele landet. For
Frederiksborg Amtskommune
har vi leveret og monteret
skilteportaler, gitterstandere,
RHS-standere komplette med
fundamenter og belysning.
Ønsker De en drøftelse om
netop Deres opgave,
så kontakt os.

E%ELECTRIC
Fredericia, telefon (05) 9243 11
Kolding, telefon (05) 53 31 33
Vejle, telefon (05) 82 47 33
Esbjerg, telefon (05) 15 36 33
Odense, telefon (09) 14 04 33
København, telefon (01) 8713 11
Ringsted, telefon (03) 61 57 00
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Skæring
i vejbelægninger

øst for Storebælt: Fabriksparken 50,2600 Glostrup
tlf. (02) 453800

Vest for Storebælt: Jul. Thomsensvej 5. 7100 Vejle
tlf. (05>833800

Præcis, miljøvenlig, Økonomisk.
Diamantskæring i asfalt- og betonbelægninger
har en række fordele fremfor traditionelt

arbejde med kompressor og trykluftbor.
Det går hurtigere. Støj er mindre. Det er

mere præcist. ødelægger ikke
tilstødende vejbelægning, derfor

også mere Økonomisk.
Skæredybde ned til 300 mm.
Rekvirer trænet sjak med

maskinen eller lej den hos os.

• Murerlaugets
Hejseværker /s
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Fig. 6. Støjmåling ogstrukturdybde.

0,2 0,3
F

fik fremgår det, at jævnheden kun er
ændret lidt i en periode fra i mdr. til
3/4 år. Tilsvarende gælder under lan
devejstrafikken fra 3 mdr. til 2 år.
Udlægningsforholdene var vanskeli
ge på Frederikssundsvej på grund af
de relativt korte strækninger, og den
store trafik. Disse forhold kan have
haft nogen indflydelse på den opnåe
de jævnhed, men næppe i et omfang,
der skal tillægges særlig stor betyd
ning, navnlig ikke ved kvalitative
sammenligninger.

På forsøgsstrækninger på hoved-
landevej 122 blev der foretaget støj
màlinger af Lydteknisk Laboratori
um. Der blev dels målt støj i vognen i
højde med førerens hoved, dels uden
for i afstanden 7 m, og 1 1, m over ter
ræn. Nogle at målingerne udførtes
med Vejlaboratoriets standardvogn
en Volvo personvogn. Forskellen i
støjniveauet var herved 2-3 dB. Må
lingerne udførtes på tør kørebane.

I figur 6 er vist støjniveauets af
hængighed af strukturdybden. Det er
nævnt forud at friktionskoefficienten
ikke viste afhængighed af overfladens
struktur. I modsætning hertil synes
der at være udpræget tendens til vok
sende støjniveau med voksende
strukturdybde. Det tyder på, at over
fladens makrostruktur er en domine
rende faktor for støjniveauet, medens
friktionen i det betragtede hastig
hedsområde i større eller mindre
grad tillige afhænger af mikrostruk
tur og andre parametre.

I figur 7 er vist, hvorledes udvendig
støj vokser med hastigheden. Figuren
viser bl.a., at overfladebehandling
med skærver 12/16 og drænasfalt har
2-5 dB højere støjniveau end de øvrige
belægninger. En analyse af støjfre
kvensen viste, at den for den udvendi
ge støj var dominerende i området
500-1.000 Hz. Overfladebehandling
havde maksimum ved ca. 800 Hz,
drænasfalt ved Ca. 630 Hz.

Udover forsøgsstrækningen på ho
vedlandevej 122, har drænasfalt for
søgsvis været anvendt i vendekurver
på motorvejsstrækninger (Helsingør
vejen, Harte-Christiansfeld, Hillerød-
motorvej, Holbæk-motorvej). Stræk
ningerne har haft god friktion, stabi
litet og holdbarhed. De har desuden
indfriet de forventninger, der blev
stillet til dem med hensyn til at mod
virke opsprøjt. Selvom permeabilite
ten aftager ret kraftigt, resterer der
stadigvæk tilstrækkelig permeabilitet
til en drænende virkning.

Imidlertid har erfaringer fra vinte
ren 1978-79 givet anledning til at dra
ge drænasfalts trafiksikkerhed under
vintervejrlig med glatføre i tvivl. År
sagen til, at den svigter her, kan for
mentlig søges netop i den samme
egenskab der også giver dens fortrin,
den store permeabiitet. Almindelig
saitning er ikke tilstrækkelig til at
undgå isnedslag under visse vejrlig.
Saltet forsvinder da ned i belægnin
gen og kan ikke modvirke islag på
overfladen. Der er nedsat et udvalg

med deltagelse fra Københavns amts
tekniske forvaltning og Vejdirekto
ratet repræsenteret ved Drifts- og
Vedligeholdelsesafdelingen, Motor
vejskontoret i Birkerød og Statens
Vejlaboratorium til nærmere vurde
ring af drænasfalt. Udvalgets konklu
sion kan blive afgørende for anven

delsen af denne belægningstype.
Opsprøjt fra kørebanen vil natur

ligvis i høj grad modvirkes af stor
permeabilitet, og her har drænasfal
ten en fortrinsstilling. Som eventuelle
alternativer kan peges på åbne pul
verasfalter og overfladebehandlin
ger. I kraft af deres åbne overflade-
struktur vil de have en betydelig side
afledende virkning, som til en vis
grad vil modvirke opsprøjt i forbin
delse med sidehældning.

Med kommende forsøgsstræknin
ger kunne det være ønskeligt at af
prøve en åben type asfaltbeton med
store sideafledende egenskaber. En
sådan udvikling kunne f.eks. tage den
tidligere meget anvendte såkaldte
10/20-pulver asfalt som model. Når
den i sin tid blev opgivet, var det nok
medvirkende, at den blev anvendt
ukritisk i tynde lag, hvor bæreevne
svigtede.

I Vejreglerne er der givet formelt
beslutningsgrundlag med hensyn til
slidlagsfornyelse ved angivelse af
sikkerhedskrav (friktion), komfort-
krav (jævnhed) og krav til tilladelig
reparationsomkostning (økonomi).
Der synes at være tvivl om, hvorvidt

+

65
0,1

ECH AG
0,4

inde m. motoren frakoblet som funktion af

I D B

Strukturdybde

0,5 cm

malt ved sandpietmetoden.
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funktionskravet til slidlag om at kun
ne beskytte dybere liggende lag mod
nedbrydning fra indtrængende over
fladevand, er tilgodeset i Vejreglen.
Problemet er dels formelt med hen
syn til tolkning af Vej reglen, dels tek
nisk med hensyn til konsekvenser af
at et slidlag er så porøst og revet, at
den beskyttende funktion efter kvali
ficeret skøn ikke kan opfyldes. Til be
lysning af det tekniske problem er
planlagt forsøgsstrækninger med føl
gende formål:

»At undersøge de økonomiske og
tekniske konsekvenser af, at åbne,
revne og nedslidte belægninger ikke
forsynes med nye slidlag før belæg
ningerne falder for et vejregelkriteri
ume.

Forsøgene udføres i samarbejde
mellem amtskommuner, Vejdirekto
ratets driftsafdeling og Statens Vejla
boratorium og omfatter 6 stræknin
ger. I korte træk vil fremgangsmåden
være den, at halvdelen af en stræk

ning forsynes med nyt slidlag, me
dens den anden halvdel vedligehol

des. En teknisk økonomisk vurdering
foretages, når den vedligeholdte
strækning kræver nyt slidlag efter
vejreglens kriterier.

I tilslutning til råstofloven og på
baggrund af prognoser for grus- og
stenforekomsters begrænsning, er
der startet en række forsøgsaktivite
ter op, der tager sigte på anlægsar
bejder, og i enkelte tilfælde drifts- og
vedligeholdelsesarbejder.

I vejprøvemaskinen er opstartet en
5 års forsøgsplan med henblik på af
prøvning af dybdeasfalt og ressour
cebesparende befæstelser ved anven
delse af kalk, cement og flyveaske til
stabilisering af sand. Forsøgene ud
føres i samarbejde mellem Institut
for veje, trafik og byplan, D.t.H. og
Statens Vejlaboratorium.

På Farø er der på en i km forsøgs
strækning omfattende 6 delstrækniri
ger på en landevej, der skal forbinde
den kommende motorvej med Bogø

og Møn, udført forsøg med in-situ-sta
biisering af havsand med flyveaske,

kalk, cement og tjære. Desuden er
udført et forsøg med anvendelse af
bakkesand til fabriksblandet sandas
falt. Forsøgene ledes af Motorvejs
kontoret i Næstved.

På AOV’s laboratorium er udført
omfattende forsøg, bl.a. i bøjeprøve
maskine, med fremstilling af sandas
falt på basis af sekundært bakkesand,
eventuelt bagharpning. Det tilstræ

bes at udvikle et bærelagsmateriale

LY DN IV EAU
dB (A)

SIGNATUR BELÆGNING MOTOR TIL: •

MOTOR FRA: -

• B +

0 B
-

Å C +

c -

I I *

I -

50 60 70

Fig. 7. Stojrnàling og hastighed.

som alternativ til GAB II. En forsøgs
strækning i Sønderjyllands amt er
planlagt til udførelse i 1979 i samar

bejde mellem amtet, AOV og Statens
Vejlaboratorium.

Repaving er et eksempel på en gen
brugs-aktivitet. En gammel vejbe
lægning opvarmes, rives op (ca. 3 cm
dybde). Det opvarmede materiale
fordeles og tilføres nyt slidlagsmate
riale (40-50 kg/m2). Derpå kompri
meres belægningen. Der anvendes
specialmaskine + tromlemateriel.

Metoden forudsætter tilstrækkelig
lagtykkelse af eksisterende belæg
ning, og at der ikke skal forstærkes.

Den kan være teknisk økonomisk for
delagtig navnlig i tilfælde, hvor alter
native løsninger vil medføre dyre føl
gearbejder (kantsten m.m.). I nogle
tilfælde kan almindelig affræsning og
tilførelse af nyt slidlag uden genbrug

være mere økonomisk.
Ulemperne ved Repaving er, at

genbruget sker på bekostning af stort
olieforbrug til opvarmning af den
gamle belægning, at det undertiden
er vanskeligt at undgå forsprødning
af bindemiddel, og at opnå forbandt
til det afhøvlede underlag. Der bør
stilles samme krav til Repaving som
til ny belægning.

85 —
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24 + 30 og 0V

23 + 30 log 0V

22+ 30Iog10v

21 + 30 og 0V

20+ 301og10V

19 +30log10v

- 18 + 30 Iog:0V
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B: 12/18 drænasfalt

C: 0/12 asfaltbeton

I: 12/16 overfladebehandling
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Forfsat fra side 109
gesom ved almindelig pladebalast
ning en E-værdi; men nu er det den
dynamiske E-værdi, som er mere re
levant end den statiske, og som kan
være op til tre gange så stor.

Når man vil beregne E-værdien for

de materialer, der indgår i en vejbe
fæstelse, må man fjerne lag efter lag
og belaste på hver skilleflade. I visse
tilfælde kan man dog — som påvist af

bl.a. Uflidtz — klare sig med at bela

ste på det øverste og finde nedsynk
ninger i flere forskellige afstande fra
belastningsstedet.

For bituminøse materialers ved
kommende kan man fremstille prø
velegemer og belaste dem i prøv
ningsmaskiner. Bohn har konstrueret
en sådan. Hans prøvningsresultater
har sammen med Kirk’s (AOV) og

Skjoidby’s (SV) været afgørende for
de tilladelige værdier for tøjningen,

som bruges i Danmark. Især har de
tre studeret træthedsfænomener i as
falt. Allerede i 1953 undersøgte man
træthedsbrud i cementbeton illlinois,
og nogle år senere begyndte »de sor
tec også at interessere sig for det me

get vigtige træthedsfænomen.

Et par træk fra udviklingen
i de senere år

Efter 1950 blev man helt klar over
underbundens store betydning for be
fæstelsernes bæreevne. En ordentlig
komprimering var meget væsentlig.
Man gjorde noget, som man førhen
ville have betragtet som latterligt;
man komprimerede i nogle tilfælde
jomfruelig jord. Dertil brugte man

i
Fig. 24.
Den forspændte armering umiddelbart inden
betonudstobningen.

efterhånden glatvalsede tromler,
fårefodstromler, eksplosionsstampe
re, gummihjulstromler, vibrations
plader og -tromler. Man kontrollere
de komprimeringen ved Proctorfor
søg og Proctornåle. Dårlig bund blev
udskiftet med god fyld eller i enkelte
tilfælde sprængt bort.

Interessen for stabilisering at ufl
derbunden med cement og senere
med kalk eller bitumen samt for ind
bygning af trykfordelende gruslag
over gamle, svage belægninger op
stod i 60’erne (fig. 19). Fremstilling af
stabilt grus samt indlægning af bund
sikringslag stammer også fra den tid.

I mange nyere dimensioneringsme
toder skal man bruge færdselens
vægtmæssige sammensætning. Da
man i den henseende stod på bar

Fig. 20. Fig. 21.
En gammel betonvej uden armering (hovedvej A 18) blev sket i smà- Første danske forsøg med màling af spændinger i en bekegning belas
stykker, der genanvendtes som bundlag under den nye asfaltbelæg’ tet af et hjultryk.
ning.

b

Fig. 22. Fig. 28.
En vejprøvningsmaskine i Hamburg var for- Pælefundering til vederlag for en forsogs
billedeforden danske maskine, strækning med forspændt beton (motorvejen

ved Rødby).
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bund, installerede Statens Vejlabora

torium i 1967 den første akseltryk

vægt på hovedvej A 2.
Omkring 1970 forsøgte man sig med

de første helbituminøse belægninger

(dybdeasfalt), der mentes at have

visse bæreevnemæssige fordele

fremfor traditionelle belægninger;

spørgsmålet kan ikke siges at være

afgjort endnu.
Som et kuriosum kan nævnes, at

man i det sidste tiår rigtig har fået øj

nene op for at bruge en overfladebe

handling som en bæreevnefremmen

de foranstaltning. Den er nemlig tæt

og hindrer regnvandet i at opbiøde

undergrunden.
Genanvendelse er blevet et slagord

efter 1973. Men allerede under krigen

1940-45 blev mange materialer genan

vendt, og det hændte da også i »de

glade tresseree (fig. 20).

Forsøgsveje

I flere lande har man bygget forsøgs

veje med en speciel forsøgsfærdsel

eller indlagt forsøgsstrækninger i of

fentlige veje. Bæreevnespørgsmål

har næsten altid været involveret i

forsøgene.
De mest kendte forsøgsveje er an

lagt i USA: Road Test One-MD (1949),

WASHO Road Test (1950-54) og AAS

HO Road Test (1957-61). Sidstnævnte

Fig. 25. På stranden
mellem Blokhus og
Løkken kan man kø
re på det bare sand,
nâr blot kan holder
sig fra det helt tørre
eller det helt våde
sand.

forsøg kostede 27 mill, dollars og re

sulterede blandt andet i et dimensio

neringsnomogram (1962). Asphalt In

stitute baserede sin dimensionerings

metode (1963) på AASHO-resultater

ne -

Af engelske forsøgsveje kan næv
nes Alconbury Hill (1967) og af tyske

Grunbach (1956).
Et væsentlig mindre dansk forsøg

gennemførtes ved Holsted 1968-69,
hvor man bLa. udviklede diverse
transducere og sammenlignede mål
te spændinger og tøjninger med be
regnede. Forarbejderne begyndte i
1960 i Radsted.

Et nordisk projekt »STINA (1972-
77) tilpassede AASHO-resultaterne til

nordiske forhold.
En dansk vejprøvningsmaskine

projekteredes af Statens Vejlaborato
rium i 1972. Forholdene medførte, at
maskinen blev installeret hos Institut
for Veje, Trafik og Byplan, der le
verede køleanlægget og senere har
udviklet et avanceret elektronisk
måleudstyr.

Til slut nogle bæreevnemæssige ku
riositeter. Nogle vejbelægninger fun
deres på pæle, i sjældne tilfælde end
og på pælebukke (fig. 23). Det drejer
sig om understøtninger for en stræk
ning med forspændt beton (fig. 24).
Andre vejbelægninger funderes over
hovedet ikke, men kan alligevel holde
i hundrede år (fig. 25).

FærdseIssikkerhedsfremmende
Fortsat fra side 112

Endelig kan cykelstribeprofilet be
tragtes som en etape i anlæg af egent
lige cykelstier, idet den videre udbyg
ning til det ovenfor beskrevne profil
kan foretages uden ret store spildte
investeringer.

Det kan tit forekomme, som en god

og nærliggende løsning, at anlægge en

dobbeltrettet cykelsti i den ene vej-

side, men det bør i almindelighed fra

rådes. Sådanne stier bør efter min

mening af sikkerhedsgrunde kun

komme ind i billedet i ubebyggede

områder uden sidevejstilslutninger af

betydning.
Det største problem med de dob

beltrettede stier opstår ved krydsning

med sideveje og vejtilsslutninger,

idet krydsende cyklister og knallert
kørere fra højre side — altså fra en

retning, hvor der normalt aldrig

kommer nogen — vil virke overra

skende på sidevejstrafikanten.

En anden kritisk situation opstår

når bilister fra landevejen skal kryd

se stien efter et venstresving — en

manøvre, der selv uden dobbeltrettet

sti er af de farlige i trafikken.

Der skal ikke være mange sideveje

på en strækning før fordelene ved

stien er forsvundet i øget risiko ved

sideveje og overkørsler.

Endelig skal nævnes, at sikker

hedsproblemet ved dobbeltrettede

stiers udmunding i lysregulerede

kryds næsten er uløseligt.

Sikkerhedsarbejdet i 19’O’erne

Siden 1970 har Frederiksborg amts
kommune gennemført systematisk

uheldsbekæmpelse på baggrund af
uheldsregistreringen — og med det
sigte at opnå maksimalt udbytte af de
midler, der er til rådighed til færd
selssikkerhedsfremmende vejforan

staltninger.
Behovet for vejtekniske forbedrin

ger på det eksisterende vejnet er ble

vet mindre år for år — og denne ten

dens ser ud til at stabilisere sig. Man

må i dag konstatere, at der ikke læn
gere på vore veje er deciderede og re

gelmæssigt tilbagevendende »sorte
plettere.

Der vil stadig være brug for at for
bedre vejene, men man må se i øjne
ne, at kun en lille del af uheldene kan
fjernes alene ved vej teknik.

Nærmere studier af uheldsforløb
viser tydeligt, at hyppigste uheldsår

sag er udisciplineret kørsel — grove
overtrædelser af færdselsloven, kør
sel i spirituspåvirket tilstand samt
manglende evne til at vurdere sig
selv og sit køretøj.

Nogle mener, at øget færdselspro
paganda er måden at komme videre

på — og det kan være rigtigt, hvis det
virkelig er manglende oplysning og
ikke blot mangel på selvkontrol og
god opførsel, der er den egentlige år
sag.

Hvis det er tilfældet burde bedre
politiovervågning, skærpede straffe
for færdselsforseelser m.v. kraftigere
ind i billedet.

--

,.-——. ,
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Forschungsgesellschaft für das Strassenwesen, Bundesre
pubilk Deutschland holder hvert andet år en vejkongres. Sid-
ste kongres fandt sted i Hamburg i 1978.
mendrag af nogle af foredragene.

Forløbet af vejenes drift og

Vi bringer et sam-

rationalisering samt vejforskning

Af bygningsingeniør H. Berneburg, formand for » Bundesfachabteilung Strassenbau

Grundlaget for bygning og drift af ve
jene i årene 1978-82 er et beløb på 5,1 å
5,3 milliarder DM årlig. Forskning er
en deraf afhængig fremtidsorienteret

nødvendighed, rationalisering en
konsekvens deraf.

Den tyske vejbygning har udviklet

sig til en høj teknisk standard. Den
store byggeaktivitet i de forløbne år
har i første linie bidraget dertil. Den
hyppige gentagelse af samme ar

bejdsgang giver forbedringer, såvel

ved udlægningen som for selve pro
duktet.

Udviklingen er i vejbygningens

blomstringsperiode ikke blot spora

disk, men også helt systematisk ble

vet fremmet gennem forskningspro
grammer, især af »Forschungsge
sellschaft für das Strassenwesen<.

Den metodetekniske forskning blev i

højere grad udført af firmaerne.
»Forschungsgesellschaft< har især

studeret byggemåderne, de færdige
konstruktioners brugbarhed, de færd

selsmæssige krav til disse og den op
timale udformning.

Forskningsarbej dets omfang lader

sig aflæse af de talrige publikationer

fra »Forschungsgesellschaft<. Det
praktiske arbejde er nedfældet i for

skrifter, retningslinier og normer.

Vejbyggeriet vil og må nødvendig

vis fortsætte fremover. Udviklingen

vil være tæt knyttet til forskningen og

vil føre til yderligere rationalisering.

Udviklingens og forskningens områ

der
1. Byggemdder, konstruktioner

Standardiseringen har bidraget til en
bedre overskuelighed og forenkling.
»RSTO 75< kom med ofte væsentlig
reducerede befæstelsestykkelser. Det
er en opgave for forskningen frem
over at kontrollere disse tykkelser, at
eftervise den tilstrækkelige bære-
evne, og eventuelt korrigere. De gæl
dende garantiperioder må revideres

på grundlag af saglig-faglige over
vejelser.

Vejbygningen lider derunder, at
der ikke står simple bæreevne- og di
mensioneringsmetoder til rådighed.

Vi foreskriver en minimalbæreevne

for hvert enkelt lag i en vejbefæstel

se, en bæreevne, som man opnår eller
overskrider. Kunne man ikke engang
overveje at gå den modsatte vej og
dimensionere ethvert følgende lag ud
fra den opnåede bæreevne for det for
udgående lag? Derved kunne de til
stedeværende reserver udnyttes øko
nomisk. Virkeliggørelsen af denne idé
er ikke mulig uden grundig forskning.

Det vigtigste element ved fastlæg

ning af en vejoverbygning er valget

af materialer i videste forstand.
Materialerne slipper op en dag.

Første klasses materialers erstatning

med ringere materialer får stigende

betydning. Uden velunderbyggede
forskningsresultater bliver det kri

tisk. Lige så vigtigt er det at undersø

ge, om der er mulighed for anvendel

se af industrielle affaldsstoffer, bi

produkter eller kunststoffer.

Genbrug af anvendelige materialer
danner skole også i vejbygningen.
»Repaving(< er endnu ny og vil blive

udviklet yderligere.

2. Udlægning, metodeteknik

Adskillelsen mellem den, der stiller
en opgave og den, der overtager den,
mellem planlægger og konstruktør på
den ene side og udførende firma på
den anden side, er en ulempe for byg
geindustrien. Den kan overvindes
gennem et forstående samarbejde
under hensyntagen til forskningen.
Mange fremskridtsvenlige udvik
lingsarbejder er blevet påbegyndt ef
ter et særtilbud fra vejbygningsfir

maerne. De bør undersøges omhyg
geligt og man skal ikke være bange
for at bringe dem til udførelse. Under
udvikling hører den praktiske afprøv
ning af »Prototyper<.

En generel stigning i arbejdsydel
serne skal ikke ventes.

Den maskintekniske udvikling er
nært knyttet til den metodetekniske.
Da den kontinuerlige udnyttelse af
dyre redskaber spiller en væsentlig
rolle, er det vigtigt at have så mange
universelt anvendelige redskaber

som muligt.

3. Vekselvirkningen mellem
konstruktion og udførelse

Det er en selvfølge, at man på kon

struktionsstadiet må tage hensyn til

krav, som udførelsen stiller. Den nød
vendige vekselvirkning mellem pro

jekt og udførelse fremgår først på

langt sigt for mange projekter, når

udførelsen skrider frem, hvorved er

faringerne kan overføres til nye pro

jekter. Bygherren burde stille kvali

tetskrav til det færdige bygværk og
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ikke foreskrive noget vedrørende ud
førelsen. Entreprenøren må kunne
disponere frit. Arbejdsmåden, ma
skinindsatsen og tidsmæssige dispo
sitioner bør overlades entreprenøren.

4. Omkostnings-minimering

Udviklingen skal på alle områder hol
de omkostnings-minimeringen for

øje. Forskning og konstruktion (plan

lægning) må ikke se bort fra omkost
ningsbetragtninger. Konkurrence-
dygtighed spiller internationalt en

stor rolle. Den tyske vejbygningsin
dustri vil i stigende grad søge til ud
landet (udviklingslande) efterhånden

som kapaciteten bliver for stor til det
svindende hjemmemarked. Det kan
den entreprenør, som er mindre erfa

ren i udlandsarbejde, kun slippe godt
fra, hvis han har opbygget en vis er
faring hjemme.

Forskning må ikke føre til kompli

kationer i anvendelsen. Forskningens

mål må være enkle løsninger for

praksis. Jo enklere en løsning, desto
mere genial er den.

Den billigste vej er samfundsøko
nomisk den, hvor summen af bygge-,
vedligeholdelses- og færdselsomkost

ningerne er minimum. Tænker man

på den kommende omkostningsud

vikling, så må alt lægges an på at
fremme byggemåder med små udfø

relsesudgifter. Metoder med små løn-

udgifter må foretrækkes for metoder

ved hvilke der kan spares materialer

som følge af større arbejdsindsats på
bekostning af vanskelige byggemeto
der. Materialepriserne vil heller ikke
i fremtiden stige så meget som løn
ningerne. Desuden indgår materialet
i det færdige bygværk, bliver altså til

bage som substans og forøger sikker

heden, hvorimod de anvendte ar
bejdsydelser i grunden er opbrugt.

5. Vejbygningsindustriens
bidrag tilforskningen

Vejbyg-ningen interesserer sig for
forskningsprogrammerne og holder

det for vigtigt, at disse betragtes som

en fællesopgave for bygherre, entre
prenør og videnskab inden for
»Forschungsgesellschaft<(s rammer.

Byggeindustrien bør være tilstræk
keligt repræsenteret i arbejdsudval
gene, således at forskningen bliver
praksis-betonet. »Forschungsgesell
schaft« har brug for midler, som in
dustriens foreninger og enkeltfir

maer har bidraget til. Derudover
yder vejbygningsindustrien et bety
deligt ekstrabidrag til forskningen

ved prøvning på byggepladsen.
Forskningsarbejder kan først er

klæres for afsluttede efter en afprøv

ning på stedet (til dels først efter en

færdselsafprøvning).
Bygherren skal vise forståelse,

understøtte, tillade spille rum for ter

miner, tillade omdispositioner ved

vanskeligheder og tiltræde beretti

gede efterkrav, også når det drejer

sig om alternative tilbud fra entre

prenøren.

6. Nytten afforskning

Offentligheden profiterer af forsk
ningsresultaterne. For vejbygningen
drejer det sig om de bygherrer, der
bygger veje for offentlige midler.
Uden udvikling og forskning kunne vi
ikke få nye motorveje.

7. Rationalisering og dens følger

Al byggeteknisk forskning og udvik
ling går hånd i hånd med rationalise
ringen. Foruden fordele bringer den
socialpolitiske problemer med sig,
som entreprenøren skal tage hensyn
til lige så vel som til firmaets tekni
ske og økonomiske drift. Resultatet af
mekaniseringen er, at der spares
menneskelig arbejdskraft og at ar
bejdet lettes. Men den menneskelige
arbejdsydelse er sunket så meget, at
den tilbageblevne ydelse ikke er til
strækkelig til at beskæftige alle. Vi
har problemet arbejdsløsheden. Nøg
len til løsning af dette problem har
arbejdsmarkedets parter; nemlig
ved en tilpasning af arbejdstider. Det
er klart, at man her må gå meget
varsomt, afvejende, beregnende og
kalkulerende frem. Et forslag fra en
treprenørorganisationerne ville være
velkomment.

Det er ikke muligt at stoppe ratio
naliseringen. Vi må forske mere.
»Forschungsgesellschafte tager sin
del, og vejbyggerne må arbejde med.

Hydraulisk bundne bærelags bæreevne

Af prof., dr. ing. J. Eisenmann og
dr. ing. G. Leykauf, Technische Universität, München

Metoden med at iblande jordarter hy
drauliske bindemidLer og vand, samt
derefter komprimere for at give jor
den bæreevne og gøre den frostsik
ker, er næsten 40 år gammel. Dog har
denne byggemåde først efter udgivel
sen af forskrifterne TVT i 1972 og
TYV i 1974 fået vind i sejlene.

Kendetegnende for bærelag efter de
to forskrifter er fremstillingen efter
geotekniske grundsætninger, d.v.s. at
det vandindhold, som er gunstigt for
komprimeringen, er af afgørende be
tydning, og ikke som i betonteknolo

gien vand-cement tallet. Fælles for

begge forskrifter er et lavt bindemid
delindhold, således at fuger ikke er
nødvendige. Åbnede revner må ube
tinget undgås for at få en god kraft-
overføring ved aggregatlåsning.

Hydraulisk bundne TVT-bærelag

må kun fremstilles på centrale blan
deanlæg, medens TVV-bærelag også
kan være »mixed in placee. Den væ
sentligste forskel er, at der til TVT
bærelag foreskrives grusmaterialer
med bestemte kvaliteter og kornkur

ver; derimod kan der til TYV-bære7

lag også bruges frostfølsomme, loka

le eller tilkørte materialer med vil

kårlig kornfordeling. Frostbestandig
heden og styrkeegenskaberne er af
gørende for et hydraulisk bærelags

virkemåde.
De størrelser, man skal kende ved

dimensionering af hydraulisk bundne
bærelag, er elasticitetsmodulen og
bøjningstrækstyrken for gentagne be
lastninger. Inden for rammerne af en
forskningsopgave ved »Prüfamt für
Bau von Landverkehrswegen der TV
Münchene blev der fundet de relevan
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- vejbygning pä et sikkert grundlag.
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Ringefter et

HHS måler
bæreevne med
faldlodsmåler.
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Vort moderne vejlaboratorium er
blevet udvidet med en faldiods
måler.
Spar på ressourcerne og vedlige
holdelsesudgifterne.
Lad HHS måle vejnettet igennem

Vejlaboratoriet
H. HOFFMANN & SØNNER A/S
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og komme med forslag til forstærk
ning. De får derved mulighed for en
langsigtet planlægning afvejenes
vedligeholdelse, og kan undgå
forkerte eller unodige reparationer.

VT13

———————
BESTIL DERES EGET
ABONNEMENT NU

/%

f

DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

Egenvægt 1350 kg
Valsedimension 550 X 900 mm
Centrifugaikraft max. 6100 kg
Hastighed 1,1 og 2,9 kmt frem og bak
Vandtanke 100 I
Hatz dieselmotor 12 HK

r-i-4 JOIIS.IØLLERS
1ItJ) MASKINFABRIK AIS
L OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF.(04)5471 53

I 1527

Dansk Vejtidsskrift
Bladet om planlægning,

projektering, bygning og
reparation af veje.

i års abonnement 112 nr.1 kr. 128,- + moms

Bestil på 01- 21 6801

-4i teknisk forlag a-s
.J Skelbækgade 4.1548 Kbhvn. V

—————— ——
afnbæreevne:

vej laboratorium.

VEJLABORATORIUM: Herstedostergade 50, 2620 Albertslund, tlf. (02)96 8700
HOVEDKONTOR: Maltegårdsvej 24, 2820 Gentofte, tlf. (01) 6556 01
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te værdier for hydraulisk bundet Tyskland. På motorveje kræver ude- darderne for forbundsrepublikken.

grusbærelag 0/32 mm og for hydrau
lisk bundet skærvebærelag 0/45 mm
(knust kalksten).

Undersøgelserne viste, at køreba
nernes bæreevne bliver forbedret ved
brug af bærelag med hydrauliske bin
demidler. Med en bærelagstykkelse
på 25 cm kan man ligefrem udelade
det sædvanlige frostsikringslag af 20
indtil 40 cm rent grus ved konventio
nelle byggemåder. Dette grus er van
skeligt at fremskaffe mange steder i

ladelsen et betonlag på 22 cm eller et

asfaltlag på 18-20 cm. Ved kørsel di

rekte på det 25 cm tykke hydrauliske

bærelag anbragt på en relativ svag

underbund (Ev2 45 N/mm2) er for

holdene gunstigere end ved kørsel på

det hidtil almindelige 15 cm tykke

bærelag på frostsikringslag med god

bæreevne (Ev2 100 N/mm2). Udfra

de indtil nu foreliggende gunstige er

faringer fra forsøgsstrækninger bør

den nye byggemåde optages i stan

Ved gamle betonbelægninger, der
er afspændt med en faldvægt, forelig
ger der lignende forhold som ved hy
drauliske bærelag. Ved dimensione
ringen af asfaltiagets tykkelse er der
dog ofte vanskeligheder, fordi man
ikke kender undergrundens bæreevne
og det afspændte betonlags. Oplys
ninger herom kan man få ved Benkel
man-målinger.

Bituminøse kørebanebefæstelser med
stor deformationsmodstand
Af dr. ing. G. Zichner, Køln

I året 1976 kom der på stærkt trafike

rede vejstrækninger i Forbundsrepu
blikken Tyskland en række deforma

tionsskader, om hvilke der var megen

diskussion i offentligheden. Men, som

det dengang blev hævdet, havde de

formationerne ikke så stort et om

fang, som det var blevet påstået. De

lå på mellem 3% af vognbanerne på

de tungest belastede veje og 0,1 % på

statsvejene. I mellemtiden er de ble

vet afhjulpet i alt væsentligt med re

lativt enkle midler, for det meste in

den for rammerne af det normale

vedligeholdelsesarbejde. Årsagen til

det skete ligger i et sammentræf mel

lem særligt store færdselspåvirknin

ger og ekstreme klimatiske forhold,

således som det var tilfældet i som

meren 1976 med de overordentlig høje

temperaturer i lange perioder. På

grund af den enorme stigning i

færdselen var tætheden på visse

strækninger blevet så stor, at især de

tunge vogne måtte køre med ringe

hastighed i samme hjulspor.

For at kunne tage hensyn til disse

forhold i tilstrækkeligt omfang ved

anvendelse af de tekniske forskrifter

for planlægning og udførelse af vejar

bejder har man nu defineret veje med

de meget store påvirkninger: Køre-

baner, der er stærkt belastet med

tung færdsel, især kanaliseret lang

somt kørende færdsel med store

akseltryk, eller holdende færdsel med

meget høje akseltryk, busholdeplad

ser, desuden områder med skærende

færdsel samt holdebaner, accelera

tions- og retardationsbaner foran lys-

signaler 0.1. Følgerne af disse påvirk

finger forstærkes af klimatiske for

hold som f.eks. høje gennemsnitstem

peraturer, ekstremt høje, langvarige

sommertemperaturer, intensiv sol

bestråling.
Endvidere har man udgivet tilføjel

ser og ændringer til de pågældende

tekniske forskrifter, hvori man finder

2 krav til byggematerialernes beskaf

fenhed, sammensætningen af blan

dingen og dennes forarbejdning ved

udlægningen på vejen, når det drejer

sig om vejbefæstelse med forhøjet de
formationsmodstand. Hertil hører:

1. Stort skærveindhold

2. Grove skærver

3. Stort indhold af skærvemel

4. Stærkt stabiliserende filler

5. Hård bitumen

6. Stabiliserende tilsætninger

7. Hulrumsprocent nær øverste

grænse.

Disse forholdsregler kræver alt i alt

et større komprimeringsarbejde og

større udgifter til materialer og ud

lægning. De kommer dog kun på tale

for arealer, hvor de nævnte særlig

høje påvirkninger forekommer og bør

også kun anvendes på sådanne ste

der.

Tyngdepunkter i den fremtidige
vejforskning
Afprof., dr. ing. Krebs, Karisruhe

Ved siden af den forskning over

grundlaget for vejbygning og færdsel,

som ikke må forsømmes, og som skal

lukke de huller, der er i de tekniske

forskrifter, har man planlagt et

forskningsprogram med tyngdepunk

terne liggende på spørgsmålene om

færdselssikkerhed, miljø og økonomi

med en særlig betoning af aspekterne

om energibesparelser og materiale-

økonomi. En speciel prioritet fortje

ner undersøgelser, hvis resultater

kan få indflydelse på flere af disse

kriterier. Således er parkeringsvej

ledning ikke alene egnet til at forhin

dre overflødig færdsel, men den for-

ringer samtidig byernes særlig gra

verende støj- og udblæsningsgas-pro
blemer såvel som et nytteløst energi

forbrug og et samfundsøkonomisk
uønsket tidsspild. Ved miljøforenelig

hed forstås ikke alene kravet om be

skyttelse mod støj og udblæsnings

gas. Der må også findes grænser for
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indsatsen af støjvolde og -vægge, for
sænkning af gader, afdækning eller
tunnelering. Afløbsvandet fra vejene
skal undersøges for skadelige stoffer
og for dets forhold til jord og grund-
vand. Industrielle affaldsstoffer kan,
såfremt de egner sig til indbygning i
en vej og hvis de økologisk er uskade
lige, finde en blivende aflejring i vej
legemet. Genanvendelse af gamle
vejmaterialer finder allerede sted,
men økonomien bør undersøges. Der
til kommer, at der må udvikles afvej
ningskriterier for undgåelse af miljø-
skader. Med henblik på at spare ener
gi skal man sørge for en flydende
færdsel og for fleksible programmer
til styring af signalanlæggene; der-

ved formindskes samtidig støj og ud
blæsning.

I vejbygningsteknikken råder man
i dag over langt mere ydedygtige ma
skiner end i de sidste årtier. Derved
er man i stand til at udføre jordarbej
der, man ikke tidligere har kunnet;
deres stabilitet har givet nye proble
mer. Masseproduktionen af materia
ler er blevet automatiseret i høj grad.
Dette har medført nye problemer
vedrørende prøvning af egnetheden,
som frem for alt bør udvides til hidtil
ikke benyttede materialer så som in
dustriaffald o.s.v. Dertil må i nogen
grad udvikles nye prøvningsmetoder;
især non-destruktive laboratorie- og
markmetoder kommer på tale.

Den beregning, der er muliggjort til
beregning af vejpåvirkningerne hen
holdsvis vejbeskadigelserne efter
tunge vogne og i sammenhæng der
med dimensioneringsmetoderne, må
videreudvikles. Ved hjælp af dem kan
man formindske risikoen ved at an
vende dårligere materialer for såle
des at modvirke knapheden på ma
terialer og bygge økonomisk.

På færdseissikkerhedens område
kan man allerede i dag simulere fø
rer-bil-kørebane-systemet med reg
nemaskine. Derved åbner der sig
fremtidsperspektiver for at observe
re bestemte uheidstypers opståen.

Udlægning af ubundne bærelag
i tungt belastede veje og deres
senere virkemåde

Af prof., dr. ing. Kiekenap, Braunschweig

En kæde er så stærk som dens svage
ste led, og en vejbefæstelse er så
stærk som det svageste lag er i stand
til at udholde belastningerne. Det er
derfor af stor betydning, at de bundne
og ubundne lag i en vejbefæstelse har
en tykkelse og kvalitet, der er opti
malt tilpasset til de øjeblikkelige på
virkninger. I denne henseende har
ubundne bærelag selv i tungt belaste
de veje stået deres prøve. Forudsæt
ringen er imidlertid en sagkyndig
fremstilling af materialerne i sten
bruddet og en dygtig udlægning på
byggestedet.

I det mindste ved større vejbyggeri
er maskinudlægning altid gennem
ført. Forsøg har vist, at sliddet på ud
lægningsmaskinen kan holdes inden
for forsvarlige grænser, såfremt gru
set er homogent og har optimalt fug
tighedsiridhold samt ikke for store
korn (maksimalt 32 mm). Ved ma
skinudlægningen finder der ikke en
yderligere homogenisering sted. Den
afbianding, der måtte have fundet
sted under transporten, bliver dog
som regel ophævet. Ved små vejar
bejder, hvor maskinudlægning af

økonomiske eller andre grunde ikke
synes at kunne lade sig gøre, bør man
allerede ved projekteringen regne
med en 10% forøgelse af bærelagets
tykkelse, fordi man må regne med
usikkerheder af denne størrelses
orden.

Afgørende for god homogenitet er
fremstillingsprocessen i stenbruddet.
Alligevel kan man af økonomiske
grunde i mange tilfælde undvære en
tvangsblander. Tilstrækkelig god
blanding og homogenitet kan også op
nås ved andre, sindrige forholdsreg
ler under fremstillingsprocessen.
Forsøg har vist, at godt doseret og
blandet grus kun har ringe tilbøjelig
hed til afblanding og efter sagkyndig
udlægning viser det ingen forstyrrel
se af homogeniteten, hvis der ved
blandeprocessen er tilsat den nødven
dige vandmængde. Denne skal over
holdes nøje, og man skal passe på, at
vandet fordeles jævnt og omhygge
ligt. En eneste vanding af det færdig-
blandede grus har i mange tilfælde
vist sig som lidet virkningsfuld. Det
er bedre at vande de enkelte fraktio
ner og derefter blande. Efter TVT

skal udlægningen af gruset ske med
det optimale vandindhold i henhold til
Standard Proctor. Der kræves en
komprimering til 103 % Proctor. For
søgene har vist, at den tilsvarende
rumdensitet ved tilsætning af det op
timale vandindhold under visse om
stændigheder kan ligge på den anden
side af mætningslinien. Laget bliver i
dette tilfælde på vej til de 103 % over-
mættet, bliver blødt og lader sig ikke
mere komprimere. Man skulle derfor
ikke arbejde med det optimale vand
indhold, men med det vandindhold,
ved hvilket komprimeringsgraden
103 % ikke fremkalder mætning. Især
for grus med mere end 30 % fint vil
man i regelen holde sig 1 å 2 % under
det optimale vandindhold.

Ubundne bærelag har i årevis stået
sin prøve også i stærkt belastede veje.
Når vi tager de i mellemtiden ind
vundne teoretiske og praktiske erfa
ringer i brug, vil en yderligere kvali
tetsstigning være mulig. Dermed har
man fået en byggemåde, som med
hensyn til levetid, kvalitet og økono
mi mindst står på højde med andre.
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Nye maskiner
Bitumenjordlagre

Den asfaltbelægning som udlægges
på vejene er fremstillet af sten- og
grusmaterialer, som ))limes« sam
men ved hjælp af bitumen. Bitumen
er et olieprodukt, der fremkommer
ved at destillere råolie, og i daglig
tale kaldes det asfalt. Da de oliepro
ducerende lande besluttede sig til at
udbygge vejnettet, havde de ikke mu
lighed for at udvide deres raffinaderi-
kapacitet tilstrækkeligt hurtigt. I ste
det måtte de købe bitumen i udlandet
i ret store mængder. Import af bitu
men er betinget af, at der i landet fin-

meter dyb udgravning. Der støbes
bund og tykke mure. Den flydende bi
tumen hældes i »kælderene, hvor den
stivner. Når der igen er behov for den
oplagrede bitumen, opvarmes den, så
den kan pumpes op i en tankvogn.

Vianova har tidligere leveret ag
gregater til opvarmning af bitumen i
normale ståltanke. Derfor har Viano
va udviklet et aggregat, beregnet til
den nye type bitumenlagre. Aggrega
ter er udført af rørslanger, der opvar
mes ved hjælp af røggassen fra et
oliefyr.

ssv
Sikkerhedsmæssig effekt af
mindre anlægsarbejder

Sekretariatet for sikkerhedsfrem
mende vejforanstaltninger har fore
taget et effektstudie vedrørende min
dre anlægsarbejder. For 84 anlægsar
bejder, udført 1973-1976, omfattende
kanaliseringer, signalreguleringer,
strækningsreguleringer og vejbelys
ning er det undersøgt, hvilken sikker
hedsmæssig effekt, der er opnået ved

gennemførelsen af arbejderne. Re
duktionen i uheld og personskader er
beregnet for alle anlægsarbejder un
der ét, for grupper af anlægsarbejder
samt for de enkelte anlægsarbejder.
Projektrenten er ligeledes beregnet.

Prioriteringsmetoden, der er be
nyttet i »Vejdirektoratets Black-spot
undersøgelse på hovedlandevejee

1973/74 og 1974/75, er vurderet.
Resultaterne er beskrevet i en rap

port, der kan rekvireres hos S.S.V.,
Skallegårdsvej 2, Næstved, tlf. (03)
723420. Rapportens hovedresultater
vil blive beskrevet i en artikel i Dansk
Vejtidsskrift i sommeren 1979.

Nyt fra Vejdirektoratet

Statens Vejlaboratorium

Laboratorierapportnr. 40. Vejprøvemaskinen på DTH. Indledende for
søg. Udarbejdet af: Per Ullidtz, Busch. Særtryk af Dansk Vejtidsskrift
nr. Ba, 1978, februar 1978.
Laboratorierapport nr. 42. Trafikstøj: Dæk- og slidlags bidrag. Rappor
ten beskriver generelt, hvorledes dæk og slidlag menes at bidrage til
vejstøjen. Desuden omtales de væsentligste resultater fra undersøgel
ser af støjniveauerne ved kørsel med personbiler på 9 forskellige typer
asfaltslidlag. Målingerne er foretaget på Lydteknisk Laboratorium.

Rapporten fås ved henvendelse til Statens Vejlaboratorium, Bibliote
ket (03) 35 75 88.
Interne notater. I. N. 94 »Kursusnotat fra vejbefæstelsers dimensione

ring 1, underbund og bundsikringe. Notatet omtaler kort de alminde
ligste danske jordarter, planlægning af borearbejde ved større vejan
læg og omtaler boretyper og prøveudtagning olign. Rapporten kan
fås ved henvendelse til civilingeniør P. G. Dinesen 103) 3575 88.

I. N. 95 »Anvendelse af sand og grus i dansk vejbygninge. Notatet
indeholder en samling overheads med tilhørende kommentarer. Nota
tet er primært udarbejdet til brug ved DIEU-konferencen: Råstofhus
holdning, afholdt den 9.-lO. maj 1979. Notatet er udarbejdet af Jens
Jørgen Damgaard (Jysk Motorvejskontor), Knud A. Pihl og Per Ah
rentzen (begge Statens Vejlaboratorium), og kan fås ved henvendelse
til sidstnævnte (03) 357588.

des tankanlæg, så bitumen kan oplag
res, indtil den bliver afhentet. Da så
danne tankanlæg ikke findes, har
Vianova foreslået, at der udføres en 3
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Phønix vejinventring
ar i
ybden

Den hurtigste og billigste metode til en
4 sikker bestemmelse af vejnettets

bæreevne er måling med faidlad.
Phønix vejinventeringsprogram omfatter
en komplet vurdering af vejens tilstand
med en beskrivelse af, hvad der bør
gøres for at sikre vejen den ønskede
standard.
Ved måling på overfladen registreres
nedbøjningen i flere punkter på somme
tid og herigennem fås en række
oplysninger om de enkelte lag i
konstruktionen. Man slipper altså for
generende og tidskrævende
opgravninger i vejen.

Det er vigtigt, at pengene anvendes
de rigtige steder
Ring derfor til Phønix
anlægslaboratorium og få et tilbud på en
tilbundsgående undersøgelse af hele -

eller dele af Deres vejnet.
Phønix anlægslaboratorium kan
endvidere tilbyde at yde Dem assistance
ved al laboratoriekontrol inden for
anlægssektoren.
Ring til 05361111 lokal 218 eller 298
eller til en af vore anlægssektioner.

AS PHØNIX
Tagpap og Vej materialer
Anlægssekton Nord, tlf. 08159644
Anlægssektian Syd, tlf. 05 36 1111
Anlægssekfion Øst, tlf. 02 94 76 66
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Så sender vi NORMTILLÆG 1979 fra D.I.F. der
indeholder 92 fortoilminger, rettelser, ændringer og
tilføjelser til ikke mindre end 15 forskellige normer.
NORMTILLÆG 1979 er simpelthen et helt uund
værligt værktøj for normbrugere.

PS. De kan naturligvis ..

også dreje (01) 21 68 01 ; nwmtiI1æ
og afgive Deres ordre
til bogsalget

f

BESTILLINGSKUPON
Undertegnede bestiller herved

_________________

stk.
Normtillæg 1979 â kr. 20,. excl. moms og porto.

Evt. boghandler:

Indsendes i frankeret kuvert til teknisk forlag as
Skelbækgade 4, 1717 København V.
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Firma:

Navn:

Postnr.:

______________

By:
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tfI teknisk forlag a-s

Skelbækgade 4.1717 Kobenhavn V
Telefon (01)216801
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